
Geldig vanaf 25 januari 2021

Contacteer je huisarts*,  
laat een test uitvoeren en ga 
in isolatie in afwachting van 

je testresultaat.

• hoest, benauwd/kortademig, pijn aan 
de borst, smaak- of geurverlies
• 2 van volgende symptomen: koorts, 
spierpijn, keelpijn, vermoeidheid, 
hoofdpijn, verkoudheidsverschijnselen, 
waterige diarree, verward of plotse val

Maak een lijstje van mensen met wie je 
contact hebt gehad vanaf 2 dagen voor 
je symptomen.

NEE HEB JE KLACHTEN?

TESTRESULTAAT?

NEE JA

Had je nauw contact 
met iemand die 
positief testte?

Je mag uit isolatie. 

Je moet 10 dagen in isolatie blijven. 
Het proces van contact tracing zal  
opgestart worden. (tel 02 214 19 19)
Je huisgenoten en andere personen met 
wie je nauw contact had, moeten in 
quarantaine & laten zich testen op dag 1 
en dag 7 na het laatste contact met jou. 

Test positief?

JA

Verschil tussen quarantaine en isolatie?

Je moet in isolatie bij een positieve test. 
• Blijf thuis en ontvang geen bezoek. 
• Laat anderen boodschappen doen.
• Zet je ramen geregeld open.
• Poets elke dag wat je veel aanraakt.
• Vermijd contact met anderen die in je huis wonen 
en deel geen spullen (vb handdoek, bestek, ...).
Na 10 dagen mag je uit isolatie als je al 
3 dagen geen koorts of klachten meer hebt.

Quarantaine betekent dat je je preventief afzondert: 
- zodra je je ziek voelt (vóór je coronatest)
- wanneer je nauw contact had met een besmet persoon 
- wanneer je langer dan 48u in het buitenland was
• Blijf thuis en ontvang geen bezoek. 
• Laat je testen (dag 1 en dag 7)
• Je mag alleen naar de apotheek of boodschappen doen.
Je mag uit quarantaine als je het resultaat van je test 
op dag 7 negatief is. Blijf nog 7 dagen extra waakzaam.

NEE

Vul het Passagier Lokalisatie Formulier 
in 48u voor je aankomst in België. 
Krijg je na het invullen een sms?

JA

JA

JA

NEE

Ben je langer dan 48u  
in het buitenland geweest?

Test negatief?

Je quarantaine stopt na negatief 
resultaat van de tweede test. 
Blijf nog 7 dagen extra waakzaam.

Er is geen test nodig. 
Je hoeft niet in quarantaine.

Test positief?

Je krijgt een code waarmee je 
een afspraak maakt voor je test 

op www.mijngezondheid.be of via 
je huisarts*. 

Je wordt getest op dag 1 en dag 7. 
Je gaat in quarantaine.

Test negatief?

Je kan het resultaat na 24-48 uur zelf 
raadplegen via de Coronalert-app, 
www.nexuzhealth.be of 
www.mijngezondheid.be
Ben je besmet? Dan krijg je telefoon 
van 02 214 19 19 of een sms van het 
nummer 8811.
Geen resultaat ontvangen? Bel zelf 
naar 02 214 19 19 of je huisarts*. 

Ontwerp: Khobra vzw - 02/2021
Meer info vind je op www.info-coronavirus.be
* Vind een huisarts in je buurt op www.khobra.be


